
2022-10-13 12:54:13

DOBLE TITULACIÓ GRAU EN FISIOTERÀPIA / GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT 
FISÍCA I DE L'ESPORT

22035 - FISIOTERAPIA PEDIÀTRICA

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Marc Terradellas Fernández
Curs: Tercer
Trimestre: Tercer
Crèdits: 4
Professorat: 

Maria Josep Rico Hernández  <mrico@tecnocampus.cat>
Jordi Ventura Medina  <jventuram@tecnocampus.cat>
Marta Casbas Mourelle  <mcasbas@tecnocampus.cat>
Mireia Pardas Peraferrer  <mpardas@tecnocampus.cat>
Susana Trallero Rodríguez  <strallero@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà
Anglès

L’assignatura serà impartida en català i castellà indistintament. Alguns continguts de l’assignatura seran en anglès com: contingut audiovisual, material de 
suport i articles científics.

L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar aquest material per assolir els objectius de l’assignatura. 

 

Competències que es treballen

Bàsica

B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària 
general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de 
la vanguardia del seu camp d'estudi

 

B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es 
solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 

B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis 
que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

 

B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia
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Específica

E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i 
social

 

E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de 
valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els 
estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

 

E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

 

E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

 

E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que 
dinamitzin la investigació en fisioteràpia

 

E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de 
les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

 

E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

E23_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

 

Transversal

T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

 

Descripció

En aquesta assignatura s’ofereix la possibilitat que l’estudiant obtingui uns coneixements bàsics sobre el desenvolupament del infant sa i les diferents 
afeccions que com a professionals sanitaris podem tractar. El/la futur/a professional de Fisioteràpia, necessita comptar amb aquests coneixements per 
comprendre millor la complexitat de la relació assistencial i poder utilitzar estratègies i habilitats que li permetin realitzar intervencions efectives i 
humanes.                                  

L’objectiu fonamental de l’assignatura es ajudar a l’estudiant a adquirir els coneixements bàsics de la infància, de manera que sigui capaç de reconèixer les 
funcions i estructures, nivell d’activitat i participació. Així com assolir una major comprensió de les variants en els desenvolupament de l’infant en la seva 
totalitat. 

Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament

Requisits previs

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura. 

Resultats d'aprenentatge

RA28. Identificar els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia en pediatria. Classificar-los segons el seu efecte i 
importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
RA29. Analitzar els efectes produïts per les intervencions. Avaluar beneficis i riscos i establir un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i 
efectes desitjats.
RA30. Analitzar les expectatives del pacient per a l’especialitat clínica de pediatria pel que fa a la seva evolució, demandes i necessitats.
RA22. Establir el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
RA31. Avaluar l’estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de gravetat, dèficits, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació, tant a 
nivell individual com social.
RA32. Aplicar tecnologies per l’evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesura que facilitin la objectivació de les intervencions. 
Participar en la validació d’eines d’avaluació per la seva incorporació en la practica clínica.
RA33. Realitzar el diagnòstic fisioterapèutic específic per a l’especialitat clínica de pediatria amb l’objectiu per determinar les disfuncions, limitacions 
y restriccions que requeriran d’una intervenció especifica de fisioteràpia.



RA52. Interactuar amb altres professional de la salut i de l’activitat física per a fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics 
específics de cada de les professions.
RA34. Aprendre els fonaments de la fisioteràpia en a l’especialitat clínica de pediatria. Avaluació especifica de les disfuncions múscul-esquelètiques, 
neurològiques i respiratòries en la infància. Principals tècniques d’intervenció. Classificació en funció dels seus principis físics i efectes sobre 
l’organisme.
RA35. Aplicar les tècniques manuals i instrumentals avançades per al tractament de les disfuncions músculo-esquelètiques,neurològiques i 
respiratòries en la infància. Avaluació dels resultats i dels efectes adversos.
RA36. Identificar les principals patologies respiratòries, cardíaques i neurològiques. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les 
intervencions mediques i o quirúrgiques.
RA27. Interactuar en els professionals mèdics per al guany d’eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts.

Metodologia de treball

AF1. Classes teòriques  17,5   

AF6. Estudi i treball en grup 15  

AF3. Classes pràcticas  17,5

AF5. Tutories 5

AF7. Estudi i treball autònomo, individual     45

Total 100

Continguts

Bloc teòric 

1. Adaptacions al desenvolupament funcional del nen.
2. Etapes de creixement i desenvolupament funcional.
3. Elements essencials de la intervenció fisioterapèutica.
4. Principis físics terapèutics, aplicació, beneficis i efectes adversos.
5. Duració i freqüència de les intervencions especifiques de fisioteràpia.
6. Intervencions manuals e instrumentals.
7. Aplicació en funció del desenvolupament psicomotor i autonomia del infant.

Bloc pràctic

1. Fonaments de l’exploració específica fisioterapèutica del nen en diferents etapes del desenvolupament.
2. Avaluació general i especifica de fisioteràpia.
3. Interpretació de resultats, evolució de la malaltia i control dels efectes adversos.
4. Diagnòstic fisioterapèutic. 
5. Coneixement de les principals patologies infantils i juvenils.
6. Interacció entre fisioteràpia, medicina y família.

Activitats d'aprenentatge

MD1 Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2 Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3 Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD5 Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
MD6 Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació d'adquisició de les competències serà el següent: 

 

 

Activitat avaluadora                                                Ponderació    
Competèncias 
avaluadas 



SE4 Autoevaluació                                                  10% B4

SE2 Exposició oral.                                                  20%
E5, T3, E8, E6,E9, 
E7,  T2

SE3 Exàmen                                                            30%  B2, E16,

SE1 Portafoli                                                            40%
B4, T1, T2, 
E7,E13,E16,  E5, T3, 
E8, E6,E9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'estudiant ha d'aprovar amb un 5 totes les activitats d'avaluació amb la finalitat de fer mitjana i obtenir la nota final.

Les classes pràctiques son d’assistència obligatòria (almenys el 80%), és requisit per aprovar l'assignatura. En cas de no complir amb aquest 80%, 
l'assignatura quedarà suspesa pel curs següent.

La no assistència o presentació dels treballs en el termini establert pot ser valorat en 0 i no serà recuperable.

Les activitats d’avaluació proposades son obligatòries. 

 

 

Recuperació:

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar només el portafoli.  D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha 
suspès l’assignatura. 

Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la Recuperació. 

Si el alumne no acudeix al 80 % de les classes pràctiques no te dret a la recuperació del portafoli. 

Recursos

Bàsics
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